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៣-ករេលីកទំនប ់និង ងសងផ់្លូវ 
   - សំុេលើកទំនប់មួយែខ េនភូមិ ជេ្រកមបឹងេ្រជង មន្របែវង១២០ែម៉្រត  សូមឱយរចួ ល់ឆន ំ២០១២។ 
   - សំុ ងសង់ផ្លូវលំថីមមួយែខ ពី េរៀនងរ េទភូមិមង់ មនចំងយ១១គីឡូែម៉្រតឱយបនចប់សព្វ្រគប់
េនឆន ំ២០១២។ 
   - សំុ ក់លូមួយកែន្លងចំនួន៤កង់ ែដលមនទំហំ១ែម៉្រត ចប់ពីភូមិពភ្ល  េទភូមិមង់ សូមឱយបនរចួ ល់
េនឆន ំ២០១២។ 
៤-វគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
    -សំុផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លសី្តពី «ករេធើ្វជីកំបុ៉ស កនុងមួយឆន ំចំនួន០២វគគ សំ ប់ ឃំុទំងមូល សូមចប់
េផ្តើមពីចុងឆន ំ២០១១ េនះតេទ។  
៥- ករ ងសងអ់ណ្តូ ងសនប ់និងបងគនអ់នមយ័ 
   -  សំុ ងសង់អណ្តូ ងសនប់កនុងមួយភូមិចំនួន០៥ ឱយបន្រគប់ភូមិ និង០១ អណ្តូ ង ក់េន ម េរៀន 
នីមួយ។ 
   - សំុ ងសង់បងគន់អនម័យកនុងមួយភូមិចំនួន០៥ ឱយបន្រគប់ភូមិ កនុងឃំុនិង សំុបងគន់ចំនួន០១ 

ងសង់េន ម េរៀននីមួយ ឱយបនេនឆន ំ ២០១២។ 
 

មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ
គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 

 េ ក ្របក់ វននី តំ ងគណបក សមរង ី និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ បនមន្រប សន៍ថ 
«ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះអងគករខុមែ្រហ្វល ែដលសហករបេងកើត សិកខ សេម្លងមច ស់េឆន តេនះ
េឡើង ដូចជករផ្តល់ជូនចំេណះដឹងបែនថមដល់្របជពលរដ្ឋ និងថន ក់ដឹកនំ  និងមនករពិភក យ៉ងផុស 
ផុលរកត្រមូវករជ ទិភព ស្រមប់េធ្វើករអភិវឌ ន៍ភូមិ ឃំុរបស់េយើង»។  

សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់

របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ សងក ត់ ឆន ំ
២០១២។ 
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សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង ៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
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